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Притурката «светлина» е подготвена от димитър  Боримечков

  Неотдавна в гр. Тараклия 
бе открита патриотич-
на инсталация «ТаРаКлия 
Те ОбиЧа». инсталацията 
е плод на партньорството 
между кметството и завода 
за производството на хляб 
«Милина».
   По думите на кмета Сер-
гей фИлИПОВ, в рамките на 
програмата за икономиче-
ското развитие на града в 
южната точка на Републи-
ка Молдова, в центъра му 
ще бъдат построени ня-
колко фирмени магазини 
на местни производители 
(“Vest-Resurs”, “Ispan Lux”, 
“Milina).

  НОСТРаДаМУС е роден 
на 14 декември 1503 г. 
в малкия френски град 
Сан- Реми. Той става из-
вестен като един от най-
добрите предсказатели, 
които някога са се раж-
дали.
  Според някои, неговите 
видения за бъдещето са 
се сбъдвали с плашеща 
точност.
    Семейството на баща 
му е от еврейски произ-
ход. Дядото по бащина 

  едва ли има бесарабска 
българка, която да не из-
позва в готвенето червен 
пипер! именно от неговото 
качество и вкус зависи кол-
ко вкусна ще е манджата и 
колко ще е доволно от това 
семейството.

   В нашето семейство обо-
жаваме тази напитка.
   Днес на света са познати 
шест основни вида чай – 
бял, жълт, зелен, улун, пуер 
и черен. Всички тези разно-
видности се получават от 
едно растение. От тях най-
разпространени са белият, 
зеленият и черният чай.
   Идеята за този неофи-
циален празник – Между-
народния ден на чая – за 
първи път се обсъжда на 
Международния социален 
форум, който се провежда 
през 2004 година в Мумбай, 
Индия. Година след това 
въпросът отново се повдига 
от Центъра за образование 
и общуване на ежегодната 
среща на форума в Порту 
Алегри, Бразилия. Тогава се 
взема решение датата 15 
декември да бъде обявена 
за Международен ден на 
чая.
   любопитни факти за чая. 
чаша черен чай съдържа 
половината количество ко-

  Димитър СТОяНОВ, както е рожденото име на големия 

писател, умира на 3 декември 1949 година в София.

   В историята остава като творец, който преживява по-

вратностите и динамиката на действителността в бълга-

рия от следосвобожденския период до първите десети-

летия на хх век.

   Зад гърба си остава изключително наследство, ко-

ето и до ден днешен го откроява като един от най-

заслужилите културни съзидатели.

    Стефан ДРАМАлИЕВ: «Ще спомена само непреходните 

«Гераците» - пример за човечност, морал, вярност, тра-

диции и в същото време настъпващата поквара в обще-
ството».

   На 2 декември 1375 година българ-

ският монах КипРиаН е ръкоположен 

за митрополит на Киев и литва.

   Отчитайки забележителната и раз-

нородната дейност на Св. Киприан, 

българинът Григорий ЦАМБлАК се 

обръща към русите: «Нашето Отече-

ство го роди, а вам Бог го дари…»

свети киприан - Българинът, който пое
духовното водачество над цяла русия

15 декември - международен ден на чая

феин, което се съдържа в 
чаша кафе. чаят е втората 
по популярност напитка в 
света след водата.
   Всеки ден, средно 2 ми-
лиарда жители на Земята, 
пият чай. чаената торбичка 
е била изобретена в нача-
лото на хх век по случай-
ност.
   Една трета от световния 
добив на чай се добива в 

Индия. Основният конку-
рент на Индия в производ-
ството на чай е Шри ланка. 
Родината на класическото 
чаено растение е Китай.
   Пийте чай за здраве и 
успокоение, както това го 
правим в нашето семей-
ство. Особено сега в тези 
зимни студени дни.

еВГеНия 
и КРаСиН хиМиРСКи

патриотична инсталация 
«тараклия те оБича»

   Така ще се появи цяла галерия «ПРОИЗВЕДЕНО В ТАРА-
КлИя». Това се прави с цел да се поддържат местните 
проиводители и да се подчертае имиджа на града, който 
расте, но не старее.

елин пелин - заслужил културен съзидател
69 ГОДиНи ОТ СМъРТТа На елиН пелиН

червениян смлян пипер 
и вкуснотиите на манджата

   Леля Мария УШЕВА от Шоп-
Тараклий, баба Саша МИТЕВА 
от с. Чумлекиой,
   Тарутинско на Одесчината 
и много други жени са на-
учили процеса на отглежда-
нето и приготвянето на този 
истински български продукт 

от своите майки и баби. Нека 
всички те са живи и здрави 
и още много години го при-
готвят за своите семейства, 
за своите роднини и гости, 
особенно през зимните ме-
сеци, когато в смляния чер-
вен пипер има най-голямата 
потребност.
  Освен това, тези мъдри жени 
с удоволствие предават сво-
ите знания и умения на деца-
та си и любимите си внуци.
  Вероятно, усещате вкусно-
тиите на манджата от смля-
ния червен пипер!?
Добър апетит! И «Наздраве!» 
с червено вино! Идват хри-
стиянските празници – да ги 
посрещнем подобаващо! По 
български обичай – с отру-
паната от гозби маса. Да ви е 
внусно, да ви е сладко!

В. «Роден край» - Одеса

  Това дали ще напишеш 
оценката на хартиен или 
електронен носител, не 
променя качеството на об-
разованието (не на образо-
вателната заслуга, защото 
всичко обърнаха на пари и 
търговия).
   За него – образованието 
– има съвсем други кри-
терии, които имат връзка 
с два субекта – учител и 
ученик. А бележкарството 
дава грешна представа за
потенциала, знанията и 
уменията на учениците.
   Прекаляването с елек-
трониката прави децата 
функционално неграмотни.

суБектите на оБразованието: 
учител - ученик,

Бележкарството и знанията на ученика

РУМеН СРебРаНОВ, бивш учител в Тараклия, 
бивш преподавател в Тараклийския държавен

университет «Григорий ЦаМблаК»

за всички времена предсказател
линия обаче получава 
християнското име Пиер 
и фамилия НОСТРАДАМ.
    От 15-годишна възраст 
младият Нострадамус 
започва да учи в уни-
верситета в Авиньон, но 
е принуден да напусне 
учебното заведение, за-
щото той затваря вра-
ти поради заплахата от 
чумна епидемия.
   Гостува из страната в 
продължение на 8 годи-
ни, като от 1521 г. изуча-
ва изкуството на лече-
нието с билки.
    Работил е като апте-
кар, следва медицина в 
университета на Алон-
пелие.
    Бил е отстранен от 
учебното заведение, за-
щото е практикувал ап-
текарство, което е било 
тогава забранено. И до 

днес се пази документът 
за отстраняване на 
астролога от универси-
тета. Става известен със 
създаването на своето 
«розово хапче», за което 
се е вярвало, че пред-
пазва от чума.
   Неговият най-известен 
труд се нарича «ПРОРО-
чЕСТВА». Книгата е изда-
дена през 1555 година и 
е написана в четиристи-
шия, представящи съби-
тията, които се случват в 
света според пророка.
    Нострадамус е име, за 
което всички ние знаем 
и днес – в края на втора-
та двадесетгодишнина 
на XXI век. Истинското 
му име е Мишел дьо НО-
СТРАДАМ.
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